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1-komponent allround montagelim  

• Velegnet til montering av lette og tunge materialer på et bredt utvalg av 
underlag

• Sterk og elastisk limfuge
• Godt egnet til montering av f.eks. speil, paneler, fliser,
• trappeneser, platematerialer m.m.
• Oppnår raskt en god limstyrke
• For bruk innen- og utendørs på gulv, vegger og tak
• Kan overmales
• Svært motstandig mot klimarelaterte påvirkninger
• UV-motstandig
• Lavt utslipp: «M1 Emission class for building materials»
• Oppfyller kravene til DGNB 2020: Kriterie 11/kvalitetstrinn 4
• Kan være en del av et svanemerket bygg via Nordic Ecolabelling 

Produkt
En-komponent SMP (Silan-modifisert polymer)

Nøytralt herdesystem
Uten løsemidler

Farge
Leveres i fargen hvit

Forbruk
2 - 3 m²/patron, avhengig av dimensjon og styrkekrav

Emballasje
0,290 liter/patron.

Underlag
Betong, murstein og KC mørtelbasert puss. Tre.
Eternitt- og sementbaserte plater. Pleksiglass og glassfiber.
Malte overflater.
De fleste typer metall. Flere plast- og gummityper.

Forbehandling
Underlag/hefteflater må være helt rene, tørre og fri for løse partikler, fett og oljer, smuss m.m.
Avhengig av underlaget må fett, olje og såperester fjernes med Alfix Grunnrens eller sprit, aceton eller tilsva-
rende egnet løsemiddel.
Kontroller at malingen sitter fast og ikke kan løsne.
Siden i praksis kan forekomme variasjoner i underlaget, bør det foretas en prøvemontering for selve op-
pgaven starter.

Bruksanvisning
Alfix monteringslim 330 påføres underlaget/materialet det skal limes på i limstrenger. Avstanden mellom 
limstrengene skal være 50–200 mm avhengig av styrkekravet.
Følg alltid instruksjonene fra leverandøren for montering av materialet.

Materialet trykkes godt mot limet og underlaget.
Ved montering av tunge emner, eller i forbindelse med spesielle monteringsoppgaver, kan det være nødven-
dig å støtte materialet for å unngå loddrette bevegelser, samt supplere med sikring for å forhindre at det faller 
ut fra veggen før Alfix monteringslim 330 har herdet.
Montering av speil: Er må det benyttes loddrette limstrenger med et mellomrom på ca. 100 mm. Speil må 
støttes opp i minst to døgn – også for å forhindre at de faller av veggen.

Rengjøring
Limrester som ikke har herdet kan fjernes med terpentin på en klut. Herdede limrester kan kun fjernes me-
kanisk.
Hender og hud vaskes med vann og såpe.
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Henvisninger
HMS

Produktinformasjon og sikkerhetsdatablader finner du på hjemmesiden til Alfix, ved å bruke QR-koden på 
produktemballasjen eller i Alfix-appen, som kan lastes ned fra App Store eller Google Play.

I tvilstilfeller og for ytterligere informasjon vedrørende kjemikalieresistens, kontakt Alfix Service-tekniske 
avdeling.

For siste ajourførte utgave av produktinfo, se www.alfix.com

Tekniske data
Arbeidstemperatur  +5°C - +40°C
Temperaturbestandighet -40°C - +90°C
Bruddstyrke  3,0 MPa
Bruddforlengelse  200 %
Huddannelse  4 - 8 minutter avhengig av de reelle klimaforholdene
Herdehastighet  Ca. 2 mm/døgn avhengig av de reelle klimaforholdene
Hardhet   Ca. 60 shore A
Bevegelse  +/- 20 %
Klimabasert aldring  God
Lagringstid  24 måneder med tørr og frostfri oppbevaring i uåpnet emballasje


